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1. (Pucsp 2017)  Segundo as minhas pesquisas, foram assim os 
tempos passados, embora seja difícil dar crédito a todos os 
testemunhos nesta matéria. (...) A explicação mais verídica, 
apesar de menos frequentemente alegada, é, em minha 
opinião, que os atenienses estavam tornando-se muito 
poderosos, e isto inquietava os espartanos, compelindo-os a 
recorrerem à guerra. (...)”.  
TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações 
Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo, 2001 XLVII, 584 pp. 13-15 
 
 
A partir do texto, pode-se afirmar que Tucídides  
a) estudou as estratégias utilizadas na Guerra de Tróia em sua 

formação como general e registrou a sua própria 
experiência como combatente no conflito com os persas.    

b) concluiu que a Guerra do Peloponeso ocorreu devido a um 
crescente poder que ameaçou os demais, de acordo com a 
lógica do poder.    

c) reconstituiu a Guerra do Peloponeso comparando os relatos 
dos líderes políticos das várias cidades envolvidas, 
chegando à verdade dos fatos.     

d) pesquisou as Guerras Médicas, conflito entre gregos e 
persas, e concluiu que a vitória grega deveu-se à 
superioridade política das cidades-Estado sobre o poder 
imperial.    

  
2. (Unesp 2016)  A cidade tira de seu império uma parte da 
honra, da qual todos vós vos gloriais, e que deveis 
legitimamente apoiar; não vos esquiveis às provas, se não 
renunciais também a buscar as honras; e não penseis que se 
trata apenas, nesta questão, de ser escravos em vez de livres: 
trata-se da perda de um império, e do risco ligado ao ódio que 
aí contraístes. 

(Péricles apud Pierre Cabanes. Introdução à história da 
Antiguidade, 2009.) 

 
 
O discurso de Péricles, no século V a.C., convoca os atenienses 
para lutar na Guerra do Peloponeso e enfatiza  
a) a rejeição à escravidão em Atenas e a defesa do trabalho 

livre como base de toda sociedade democrática.    
b) a defesa da democracia, por Atenas, diante das ameaças 

aristocráticas de Roma.    
c) a rejeição à tirania como forma de governo e a celebração 

da república ateniense.    
d) a defesa do território ateniense, frente à investida militar 

das tropas cartaginesas.    
e) a defesa do poder de Atenas e a sua disposição de manter-

se à frente de uma confederação de cidades.    
  
3. (Fuvest 2014)  Vivemos numa forma de governo que não se 
baseia nas instituições de nossos vizinhos; ao contrário, 
servimos de modelo a alguns, ao invés de imitar outros. [...] 
Nela, enquanto no tocante às leis todos são iguais para a 
solução de suas divergências privadas, quando se trata de 
escolher (se é preciso distinguir em algum setor), não é o fato 
de pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos 

postos mais honrosos; inversamente, a pobreza não é razão 
para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, 
seja impedido de fazê‐lo pela obscuridade de sua condição. 
Conduzimo‐nos liberalmente em nossa vida pública, e não 
observamos com uma curiosidade suspicaz [desconfiada] a 
vida privada de nossos concidadãos, pois não nos ressentimos 
com nosso vizinho se ele age como lhe apraz, nem o olhamos 
com ares de reprovação que, embora inócuos, lhe causariam 
desgosto. Ao mesmo tempo que evitamos ofender os outros 
em nosso convívio privado, em nossa vida pública nos 
afastamos da ilegalidade principalmente por causa de um 
temor reverente, pois somos submissos às autoridades e às 
leis, especialmente àquelas promulgadas para socorrer os 
oprimidos e às que, embora não escritas, trazem aos 
agressores uma desonra visível a todos. 
 

Oração fúnebre de Péricles, 430 a.C., in Tucídides. História da 
Guerra do Peloponeso. Brasília: Editora UnB, 2001, p. 109. 

Adaptado. 
 
 
a) Com base nas informações contidas no texto, identifique o 

sistema político nele descrito e indique suas principais 
características. 

 
b) Identifique a cidade que foi a principal adversária de Atenas 

na Guerra do Peloponeso e diferencie os sistemas políticos 
vigentes em cada uma delas.  

  
4. (Pucsp 2014)  “Por natureza, na maior parte dos casos, há o 
que comanda e o que é comandado. O homem livre comanda 
o escravo (...). Estabelecemos que o escravo é útil para as 
necessidades da vida.” 

Aristóteles. Política (IV a.C.). Apud: Marcelo Rede. A Grécia 
Antiga. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 33. 

 
O texto, escrito no século IV a.C., indica que, no mundo grego 
antigo, a  
a) democracia envolvia todos os moradores das cidades e do 

campo, sem fazer distinções de raça ou condição social.    
b) escravidão era considerada natural e sua instituição 

permitiu a participação dos cidadãos na vida política.    
c) democracia e a escravidão eram consideradas 

incompatíveis, pois apenas com liberdade geral e irrestrita 
é que se pode construir uma democracia.    

d) escravidão permitia que todos os cidadãos pudessem 
dedicar-se apenas ao ócio, sem atuar na vida coletiva da 
cidade.    

e) democracia predominou, uma vez que todos eram 
considerados iguais e livres por natureza.    

  
5. (Unesp 2013)  Leia. 
 
Quando sua influência [de Péricles] estava no auge, ele 
poderia esperar a constante aprovação de suas políticas, 
expressa no voto popular na Assembleia, mas suas propostas 
eram submetidas à Assembleia semanalmente, visões 
alternativas eram apresentadas às dele, e a Assembleia 
sempre podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e 
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ocasionalmente assim procedeu. A decisão era dos membros 
da Assembleia, não dele, ou de qualquer outro líder; o 
reconhecimento da necessidade de liderança não era 
acompanhado por uma renúncia ao poder decisório. E ele 
sabia disso. 
 

(Moses I. Finley. Democracia antiga e moderna, 1988.) 
 
Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense, no 
século V a.C., o texto afirma que  
a) os líderes políticos detinham o poder decisório, embora 

ouvissem às vezes as opiniões da Assembleia.    
b) a eleição de líderes e representantes políticos dos cidadãos 

na Assembleia demonstrava o caráter indireto da 
democracia.    

c) a Assembleia era o espaço dos debates e das decisões, o 
que revelava a participação direta dos cidadãos na 
condução política da cidade.    

d) os membros da Assembleia escolhiam os líderes políticos, 
submetendo-se a partir de então ao seu poder e às suas 
decisões.    

e) os cidadãos evitavam apresentar suas discordâncias na 
Assembleia, pois poderiam assim provocar impasses 
políticos.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Segundo Tucídides deixa claro em seu registro, a Guerra do 
Peloponeso – também conhecida como guerra de gregos 
contra gregos – começou devido à rivalidade Atenas   
Esparta, alimentada pela busca de maior poder dentro da 
Grécia Antiga.   
 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
O discurso deixa claro que a importância da luta não está na 
manutenção da condição livre de cada um, mas na 
manutenção da condição superior que Atenas tinha com 
relação a outras cidades-Estado gregas.   
 
Resposta da questão 3: 

 a) O texto de Péricles, citado pelo historiador Grego 
Tucídides, faz referência à democracia ateniense que foi 
criada por Clístenes em 509 ac. Péricles destaca o 
pioneirismo da democracia ateniense exaltando que todos 
os cidadãos são iguais (isonomia) e podem participar das 
decisões políticas. Vale ressaltar que todos os cidadãos são 
iguais, porém mulher, escravos e estrangeiros não eram 
considerados cidadãos. 

 
b) Esparta, localizada na Península do Peloponeso, possuía um 
governo aristocrático e militarizado enquanto Atenas, 
localizada na Ática, imperava um regime democrático que se 
ancorava na escravidão.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Aristóteles defendeu 
que a escravidão era algo natural considerando que 
normalmente na natureza há os que comandam e os que são 
comandados, ou seja, senhores e escravos, homens e 
mulheres. A escravidão na Grécia foi fundamental para a 
democracia considerando que os homens livres que possuíam 
escravos tinham tempo livre para discutir assuntos públicos na 
ágora. As demais alternativas estão incorretas. A democracia 
não envolvia todos os moradores da zona rural e urbana. 
Estavam excluídos da cidadania escravos, mulheres e 
estrangeiros. Democracia e escravidão eram compatíveis na 
Grécia Antiga. Os cidadãos podiam se dedicar ao ócio e a vida 
pública. Todos os homens não eram considerados iguais e 
livres por natureza.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C]  
 
O texto mostra claramente que, apesar da popularidade do 
líder Péricles, ele dependia da aprovação da Assembleia. A 
democracia que se desenvolveu em Atenas a partir do século 

V a.C. é considerada direta, pois todos os cidadãos podiam 
participar da Assembleia e votar ou não nas leis propostas 
pelos governantes, ou seja, não existia o modelo 
representativo que conhecemos hoje, quando vereadores ou 
deputados – representantes dos cidadãos – votam as leis.   
 
   
 


